
 
                                                                                                        

PROJEKT 
 

                                                                                                               Załącznik 

                                                                                                                               do Uchwały Nr …… 

                                                                                                                                          z dnia ….. 2010 r. 

 

 
Roczny  program współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie    

na rok 2011 

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 

Ilekroć w niniejszym  programie jest mowa o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku  

            publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 

2) organizacjach pozarządowych - naleŜy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i 

inne uprawnione podmioty prowadzące działalność poŜytku publicznego, o których 

mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy. 

3) Gminie -  rozumie się przez to Gminę Łuków. 

      4) Programie – rozumie się „Roczny  program współpracy Gminy Łuków z organizacjami  

         pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia    

         2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011” 

 

 

 

 

II. Cel główny i cele szczegółowe programu 

 
§ 2 

 

1. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego  

poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa między samorządem i organizacjami 

pozarządowymi. 

 

2. Celami szczegółowymi są: 

    * zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów i realizacji 

inicjatyw lokalnych, 

    *  umacnianie w świadomości mieszkańców Gminy poczucia odpowiedzialności za lokalną 

       wspólnotę, swoje otoczenie oraz tradycję, 

    * poprawa jakości Ŝycia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,  

    * wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych,  

* integracja podmiotów realizujących zadania publiczne na terenie Gminy.  



 

III. Zasady współpracy 

 
§ 3 

 

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. 

 

IV. Zakres przedmiotowy  

 
§ 4 

 

Przedmiotem  współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 są zadania w 

sferze zadań  publicznych określone w art. 4 ustawy, a w szczególności w zakresie: 

1) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

3) wypoczynku dzieci i młodzieŜy, 

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

6) turystyki i krajoznawstwa, 

7) porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

8) działania podtrzymujące i upowszechniające tradycję narodowa, pielęgnujące polskość 

oraz rozwijające świadomość narodową, obywatelska i kulturową.  

 

V. Formy współpracy , o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy 

 
 

§ 5 

 

1. Gmina prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 odbywa się  w szczególności w formach: 

1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych poprzez: 

a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, 

b) wspieranie wykonywania  zadań publicznych  wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji; 

2)  wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, 

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych  

    w  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,  

    o której mowa w art. 4 ustawy  z organizacjami pozarządowymi (lub Radą PoŜytku 

     Publicznego w przypadku jej utworzenia) 

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złoŜonych  

    z  przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Gminy, 

6) zakup nagród na imprezy pod patronatem Wójta, 

7) doraźne szkolenia dla organizacji pozarządowych,  

8) doraźne spotkania robocze mające na celu wypracowanie efektywnych metod realizacji  

    zadań poŜytku publicznego, 

9) wspólnych działań mających na celu pozyskiwanie środków na działalność poŜytku  



     publicznego z innych źródeł niŜ budŜet gminy; 

10) pomocy organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w prasie lokalnej 

      i internecie; 

11) współudziału organizacji pozarządowych w projektowaniu budŜetu gminy, w zakresie   

     dotyczącym działania organizacji; 

12) pomocy w zakładaniu organizacji pozarządowych; 

13) uczestnictwie przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach organów  

      gminy;  

14) współdziałania w pozyskiwaniu środków rzeczowych dla osób i rodzin 

      potrzebujących wsparcia; 

15) funkcjonowania zespołów doradczych i inicjatywnych, których członkami będą 

      zarówno przedstawiciele Urzędu Gminy jak i organizacji pozarządowych; 

16) wspierania organizacyjnego, m. in. pomoc administracyjna, uŜyczanie lokali   

      organizacjom na działalność statutową, udostępnianie materiałów i sprzętów, urządzeń  

      na potrzeby organizacji; 

17) współpracy w sferze programowej, planowaniu oraz realizacji wspólnych  

      przedsięwzięć np. konferencje, szkolenia, warsztaty; 

18) tworzeniu banków danych o organizacjach pozarządowych; 

19) promocji działalności poŜytku publicznego i podmiotów działających na obszarze  

      gminy; 

 

 

 

VI. Priorytetowe zadania publiczne 

 
§ 6 

 
1. W roku 2011  przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne: 

    1)  w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a) wspieranie i upowszechnianie szkolenia dzieci i młodzieŜy w róŜnych 

dyscyplinach sportowych, 

b) wspieranie uczestnictwa organizacji sportowych w rozgrywkach ligowych,  

c) wspieranie utrzymania obiektów sportowych, 

d) wspieranie organizacji zawodów oraz masowych imprez rekreacyjno-

sportowych i mających charakter ogólnogminny, umoŜliwiających wszystkim 

mieszkańcom naszej  Gminy aktywne uczestnictwo. 

e)  wspieranie i upowszechnianie zadań realizowanych przez uczniowskie kluby 

sportowe, 

   2) w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego: 

                  a) wspieranie działalności ochotniczych straŜy poŜarnych,  

   3) w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

      a) wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczelności występów  

          artystycznych, konkursów, festynów, 

      b)   organizowanie imprez masowych o charakterze gminnym. 

   4) w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa: 

a)   wsparcie organizacji rajdów rowerowych, 

 

2. Wójt Gminy na podstawie stwierdzonych potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji  

     pozarządowej, moŜe w drodze zarządzenia wskazać inne niŜ określone w pkt. 1- 4   

    zadania,  które wymagają realizacji w celu ich zlecania organizacjom pozarządowym. 



 

VII. Okres realizacji programu 

 
§ 7 

 

Program obejmuje rok kalendarzowy i tym samym rok budŜetowy 2011. 

 

VIII. Sposób realizacji programu 

 
§ 8 

 

 

1. Podmiotami realizującymi program są: 

1) Rada Gminy Łuków, w zakresie wytyczania kierunków współdziałania, określania 

wielkości środków publicznych przeznaczonych na ten cel oraz wspierania  

      i wspomagania społecznej aktywności mieszkańców Gminy; 

2) Wójt Gminy Łuków w zakresie podejmowania decyzji o kierunkach współpracy 

      z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, dysponowania środkami na ten cel 

      w ramach budŜetu gminy, zatwierdzania regulaminów konkursowych oraz ogłaszania  

      otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 

3) poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy w zakresie bieŜącej współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, wzajemnego konsultowania i informowania  

      o potrzebach społecznych; 

4) pracownik Urzędu Gminy właściwy merytorycznie dla spraw związanych z ustawą w 

zakresie: 

• bieŜących kontaktów z organizacjami, 

• przygotowywania co roku projektu programu współpracy, 

• zbierania danych do aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych 

prowadzonego na stronie internetowej Gminy, 

• przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizacje 

zadań poŜytku publicznego, 

• konsultacji z organizacjami sposobu wypełniania ofert, 

• organizowanie prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych 

konkursach ofert, publikacji wyników konkursu, 

• przygotowania umów z oferentami, których oferty zostały wybrane w konkursach. 

 

§ 9 

 

1. Podmiotami programu współpracy są organizacje pozarządowe prowadzące działalność 

poŜytku publicznego w sferze zadań publicznych wymienionych w § 4. 

2. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych i innych podmiotów ze sfery  

   poŜytku publicznego świadczących usługi na rzecz mieszkańców gminy. 

 

  

IX. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

 
§ 10 

 

Gmina współpracując z organizacjami pozarządowymi w ramach uchwalonego programu 

przeznacza środki finansowe w wysokości określonej uchwałą budŜetową na rok 2011. 



 

X. Sposób oceny realizacji programu 
 

§ 11 

 

 

1. Realizacja programu jest poddawana ewaluacji rozumianej jako systematyczne 

badanie wartości (cech) programu, z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu 

jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. 

2. W celu wieloletniego monitoringu realizacji programu współpracy ustala się 

następujące wskaźniki ewaluacji: 

• liczba otwartych konkursów ofert, 

• liczba ofert złoŜonych w otwartych konkursach ofert, 

• liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego, 

• ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym, 

• wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych. 

• liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu 

dotację. 

    Bazę wyjściową stanowić będzie poziom w/w wskaźników w 2009 roku. 

 

XI. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

 
§ 12 

 

1. Projekt programu współpracy na kaŜdy kolejny rok lub program wieloletni przygotowuje i 

przedkłada do konsultacji Wójt Gminy. 

2. Projekt, w dogodnej dla organizacji wersji (papierowa, elektroniczna) przekazuje się 

organizacji w celu umoŜliwienia współtworzenia przez jej  członków  określając termin 

spotkania konsultacyjnego w siedzibie Gminy. 

3. Spotkanie odbywa się bez względu na ilość przybyłych przedstawicieli. 

4. JeŜeli organizacja wniesie do dnia spotkania konsultacyjnego swoje wnioski i uwagi na 

piśmie – zostaną one wzięte pod uwagę przez obecnych na spotkaniu. 

5. Spotkanie konsultacyjne i wypracowane uzgodnienia kończą proces konsultacji. 

 

XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert 

 
§ 13 

 
1. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Łuków w celu 

opiniowania złoŜonych ofert. 

2. W skład komisji konkursowej wchodzą: 

    1)  przedstawiciele organu wykonawczego; 

    2)  reprezentant organizacji pozarządowych (z wyłączeniem osób reprezentujących 

organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie). 

 

3. W pracach komisji mogą uczestniczyć takŜe, z głosem doradczym, osoby posiadające 

specjalistyczna wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których 

konkurs dotyczy. 

4. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert : 



1) ocenia moŜliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową; 

2) ocenia przedstawiona kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w 

odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale 

których organizacja pozarządowa będzie realizować zadnie publiczne; 

4) w przypadku wspierania wykonania  zadań publicznych , wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie ich realizacji, uwzględnia planowany przez organizację 

pozarządowa udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z 

innych źródeł na realizacje zadania publicznego; 

5) uwzględnia planowany przez organizacje pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, 

w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków; 

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku 

organizacji pozarządowej, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania 

publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość  oraz sposób rozliczenia 

otrzymanych na ten cel środków. 

  

    5. Do zadań komisji konkursowej naleŜy przeprowadzenie postępowania konkursowego               

i  przedłoŜenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Łuków. 

 
 

 


